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ATA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas, no 

Plenário 26 de Abril – Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, 

sob a presidência da Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, tem início a 

49ª (quadragésima-nona) Sessão Ordinária da 16ª (décima-sexta) Legislatura.  O 

Secretário Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, Primeiro-secretário, faz a 

verificação da presença dos vereadores: ausente o Vereador Leandro Jesus da Costa 

por conta de licença paternidade. Havendo quórum regimental, a Presidente declara 

aberta a Sessão.  O Secretário procede à leitura de um trecho da Bíblia como é 

costume da Casa e a seguir é realizada a execução do Hino Nacional. Depois de 

dispensada a leitura da Ata da 48ª (quadragésima-oitava) Sessão Ordinária por 

unanimidade de votos dos vereadores, a Presidente coloca em votação a referida Ata 

que é aprovada por todos os vereadores. A Presidente solicita ao secretário a leitura 

do Ofício nº 194/15 de autoria da Prefeita Municipal. Em seguida, solicita aos 

vereadores que realizem a leitura de suas proposituras. 1. Projeto de Lei do 

Legislativo nº 02/15 de autoria dos Vereadores Maria das Gracias de Siqueira 

Leiva e João Cunha Francisco da Silva. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 05/15 

de autoria da Prefeita Municipal que será encaminhado às Comissões 

competentes para análise e emissão de Parecer.   Encerrado o prazo de inscrição 

dos vereadores no Livro de Oradores, a Presidente convida pela ordem, o primeiro 

inscrito para ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra: Vereador Jarbas, parabeniza o 

circuito SESC de artes que se apresentou no final de semana e a Feira do Balacobaco 

que está cada vez melhor. Informa que foi procurado por jovens da cidade para 

usarem a rampa de skate construída por ele, que está desmontada e guardada em sua 

casa por falta de lugar adequado e coberto para montá-la. Afirma que a construiu para 

diversão das crianças e está a disposição, se alguém tiver conhecimento de um lugar 

para montá-la, comunicar a ele. Complementa dizendo que o skate é uma atividade 

esportiva saudável que desenvolve o senso de grupo. Sem mais se despede. Em 

seguida a Presidente Gracias Leiva solicita ao Vereador João Cunha, Segundo 

Secretário, que ocupe seu lugar à Mesa Diretora para fazer uso da palavra. Inicia 

reiterando o grande êxito dos eventos do SESC e Feira do Balacobaco. Com relação à 

rampa de skate diz que é uma brincadeira sadia e espera que alguém consiga um lugar 

para montá-la. Convida a todos para a Conferencia da Educação que acontecerá no 

dia oito de maio na Escola Sonnewend, ressaltando a importância da presença de 

todos os vereadores. Informa que o plano para a educação está sendo elaborado por 

exigência constitucional e todos os municípios devem ter o seu plano de educação, 

projeto que será votado na Câmara. Enfatiza que esse projeto não é propriedade da 

administração municipal, pois ultrapassa vários governos, é uma herança para as 

próximas gerações. Informa que estará representando os vereadores na Conferência e 

parabeniza a todos os educadores envolvidos na elaboração desse plano. Sem mais se 

despede.  Findo o expediente, a Presidente convida os vereadores a participarem da 

Audiência Pública para discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 e 

discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 06/15 a ser realizada no dia dezoito de 

maio, às dezoito horas e trinta minutos na Câmara Municipal. Informa também sobre 

a reunião dos vereadores com a Prefeita dia sete de maio, às dezoito horas no Paço 



 2 

Municipal. E convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia dezoito 

de maio, às dezenove horas.  Declara encerrada a Sessão.  Para constar, Eu, Vereador 

Jarbas Luiz de Noronha Filho, Primeiro-secretário, lavrei a presente Ata.  

 

Sala das Sessões, 04 de maio de 2015. 

 

 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Presidente da Câmara 

 

 

 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro-secretário 


